
 

AM\861077HU.doc  PE459.740v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

16.3.2011 A7-0052/1 

Módosítás  1 
Francesco Enrico Speroni 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0052/2011 
Elmar Brok, Roberto Gualtieri 
Az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés módosítása azon tagállamok stabilizációs 

mechanizmusa tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euró 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bevezetı hivatkozás 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– tekintettel az Európai Unióról szóló 

szerzıdés (EUSZ) 48. cikkének (6) és 48. 

cikkének (2) bekezdésére, 

– tekintettel az Európai Unióról szóló 

szerzıdés (EUSZ) 48. cikkének (6) 

bekezdésére, 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

16.3.2011 A7-0052/2 

Módosítás  2 
Francesco Enrico Speroni 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0052/2011 
Elmar Brok, Roberto Gualtieri 
Az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés módosítása azon tagállamok stabilizációs 

mechanizmusa tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euró 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
E preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

E. mivel az Európai Tanács 

határozattervezetének elfogadása azzal a 

következménnyel járhat, hogy létrejön 

egy, az Unió hatáskörén teljesen kívül esı 

mechanizmus, amelyben az uniós 

intézmények semmilyen szerepet nem 

kapnak, 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

16.3.2011 A7-0052/3 

Módosítás  3 
Francesco Enrico Speroni 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0052/2011 
Elmar Brok, Roberto Gualtieri 
Az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés módosítása azon tagállamok stabilizációs 

mechanizmusa tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euró 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
F preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

F. mivel teljes mértékben és állandóan 

biztosítani kell az uniós intézmények fenti 

mechanizmusban való részvételét, és 

kapcsolatot kell teremteni az európai 

költségvetés garanciarendszerbe történı 

esetleges beavatkozásához, 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

16.3.2011 A7-0052/4 

Módosítás  4 
Francesco Enrico Speroni 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0052/2011 
Elmar Brok, Roberto Gualtieri 
Az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés módosítása azon tagállamok stabilizációs 

mechanizmusa tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euró 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
G preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

G. mivel minden lehetıséget fel kell tárni 

annak érdekében, hogy a mechanizmust 

teljes mértékben az uniós intézményi 

keretbe illesszék, és hogy azon 

tagállamokat is bevonják, amelyek 

pénzneme nem az euró; mivel lehetséges, 

hogy ehhez az EUSZ megerısített 

együttmőködésrıl szóló 20. cikkét kell 

alkalmazni, amennyiben az az uniós 

gazdaságpolitika következetességének 

biztosítása érdekében helyénvaló, 

G. mivel minden lehetıséget fel kell tárni 

annak érdekében, hogy a hivatalos 

pénznemként az eurót használó 

valamennyi tagállam részt vegyen a 

mechanizmusban; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

16.3.2011 A7-0052/5 

Módosítás  5 
Francesco Enrico Speroni 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0052/2011 
Elmar Brok, Roberto Gualtieri 
Az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés módosítása azon tagállamok stabilizációs 

mechanizmusa tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euró 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
H preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

H. mivel célszerő lenne, ha a stabilitási 

mechanizmust irányító szabályokra a 

Bizottság tenne javaslatot, 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

16.3.2011 A7-0052/6 

Módosítás  6 
Francesco Enrico Speroni 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0052/2011 
Elmar Brok, Roberto Gualtieri 
Az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés módosítása azon tagállamok stabilizációs 

mechanizmusa tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euró 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
K preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

K. mivel az Uniónak a stabilitási 

mechanizmus kiegészítéseképpen elı kell 

mozdítania a konszolidált eurókötvény-

piacot, 

K. mivel az Uniónak meg kell vizsgálnia a 

stabilitási mechanizmust kiegészítı 

eurókötvény-rendszer célszerőségét, 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

16.3.2011 A7-0052/7 

Módosítás  7 
Francesco Enrico Speroni 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0052/2011 
Elmar Brok, Roberto Gualtieri 
Az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés módosítása azon tagállamok stabilizációs 

mechanizmusa tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euró 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
L preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

L. mivel a Bizottságnak jogalkotási és 

szükség esetén szerzıdésmódosítási 

javaslatokat kell benyújtania az Unió és 

különösen az euróövezet 

gazdaságirányítási rendszerének 

középtávú kiépítése érdekében, amely 

erısítené a gazdaság kohézióját és 

versenyképességét, valamint stabilizálná a 

pénzügyi rendszert, 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

16.3.2011 A7-0052/8 

Módosítás  8 
Francesco Enrico Speroni 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0052/2011 
Elmar Brok, Roberto Gualtieri 
Az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés módosítása azon tagállamok stabilizációs 

mechanizmusa tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euró 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
N preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

N. mivel a rendes felülvizsgálati eljárás 

szükséges az Unió hatásköreinek 

bárminemő növeléséhez vagy 

csökkentéséhez, 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

16.3.2011 A7-0052/9 

Módosítás  9 
Francesco Enrico Speroni 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0052/2011 
Elmar Brok, Roberto Gualtieri 
Az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés módosítása azon tagállamok stabilizációs 

mechanizmusa tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euró 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
O preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

O. mivel az EUMSZ bármilyen további 

felülvizsgálatát a rendes felülvizsgálati 

eljárás keretében kell elvégezni, 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

16.3.2011 A7-0052/10 

Módosítás  10 
Francesco Enrico Speroni 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0052/2011 
Elmar Brok, Roberto Gualtieri 
Az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés módosítása azon tagállamok stabilizációs 

mechanizmusa tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euró 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. hangsúlyozza, hogy a hivatalos 

pénznemként eurót használó tagállamokra 

vonatkozó monetáris politika az Unió 

kizárólagos hatáskörébe tartozik, és a 

Maastrichti Szerzıdés óta közösségi 

politika; 

1. megállapítja, hogy a hivatalos 

pénznemként eurót használó tagállamokra 

vonatkozó monetáris politika az Unió 

kizárólagos hatáskörébe tartozik, és a 

Maastrichti Szerzıdés óta közösségi 

politika; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

16.3.2011 A7-0052/11 

Módosítás  11 
Francesco Enrico Speroni 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0052/2011 
Elmar Brok, Roberto Gualtieri 
Az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés módosítása azon tagállamok stabilizációs 

mechanizmusa tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euró 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
2 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. hangsúlyozza az euró jelentıs szerepét 

az európai gazdasági és politikai 

projektben, és kiemeli annak fontosságát, 

hogy valamennyi tagállam elkötelezte 

magát az euróövezet stabilitása iránt, 

továbbá hogy a tagállamok 

felelısségérzetrıl és szolidaritásról tettek 

tanúbizonyságot; 

2. kiemeli annak fontosságát, hogy 

valamennyi tagállam elkötelezte magát az 

euróövezet stabilitása iránt, továbbá hogy a 

tagállamok felelısségérzetrıl és 

szolidaritásról tettek tanúbizonyságot; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

16.3.2011 A7-0052/12 

Módosítás  12 
Francesco Enrico Speroni 
az EFD képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0052/2011 
Elmar Brok, Roberto Gualtieri 
Az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés módosítása azon tagállamok stabilizációs 

mechanizmusa tekintetében, amelyek hivatalos pénzneme az euró 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
3 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. kiemeli, hogy az európai stabilitási 

mechanizmus azon intézkedések átfogó 

csomagjának jelentıs részét képezi, 

amelyek célja egy új keret meghatározása, 

amely megerısíti a költségvetési fegyelmet 

és a tagállami gazdaság- és 

pénzügypolitikák koordinálását, amely 

politikáknak tartalmazniuk kell a 

növekedési kihívásokra adható közös 

európai válaszlépések támogatását, 

leküzdve egyúttal a gazdasági és társadalmi 

egyensúlyhiányokat és javítva a 

versenyképességet; 

3. kiemeli, hogy az európai stabilitási 

mechanizmus azon intézkedések átfogó 

csomagjának jelentıs részét képezi, 

amelyek célja egy új keret meghatározása, 

amely megerısíti a tagállami gazdaság- és 

pénzügypolitikák koordinálását, leküzdve 

egyúttal a gazdasági és társadalmi 

egyensúlyhiányokat és javítva a 

versenyképességet; 

Or. en 

 

 


